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Dit rapport over De Shopper van
de Toekomst wijst op de
belangrijkste trends in de FMCG 
branche die van invloed zijn op
het koop- en consumeer gedrag
van consumenten en shoppers in 
de richting van 2030 en verder.

Huishoudens veranderen qua 
omvang, locatie en demografie en
ook de leefstijlen zijn aan het 
veranderen. Met een goed inzicht
in dit geheel ontstaan er nieuwe
kansen en uitdagingen voor
retailers en fabrikanten in de 
FMCG.
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Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de 
prognose voor de groei van de bevolking fors naar 
boven bijgesteld. Als de trend van de afgelopen jaren 
doorzet, groeit de bevolking de komende jaren met 
gemiddeld 105 duizend personen per jaar. Dat is iets 
meer dan de complete stad Delft die er dan elk jaar 
bijkomt. Jaar na jaar na jaar.

De belangrijkste oorzaak voor de bevolkingsgroei is 
immigratie. Polen staan bovenaan het lijstje met 
nieuwkomers, gevolgd door Indiërs en migranten uit 
bijvoorbeeld de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd 
Koninkrijk en Turkije. Volgens het CBS kan het zomaar 
zijn dat er in 2060 21,2 miljoen Nederlanders zijn. Dat is 
4 miljoen meer dan nu. Die groei geeft o.a. druk op de 
voedselvoorziening en op het milieu. De kopersgroep
wordt diverser. Door die diversiteit van migratie-
achtergrond zal de vraag naar producten en 
ingrediënten veranderen.
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De Nederlandse Bevolking



Prognose: in 2060 telt Nederland ruim een derde van de 
inwoners met migratieachtergrond

De bevolking met een Nederlandse achtergrond zal volgens de 
Kernprognose van het CBS afnemen van 13,2 miljoen eind 2018 
naar 12,1 miljoen in 2060. Het aandeel inwoners met een 
migratieachtergrond stijgt naar verwachting van 4,1 miljoen nu 
naar 6,5 miljoen in 2060. 

Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond stijgt 
volgens de Kernprognose naar 35 procent in 2060. Retailers en 
fabrikanten zullen steeds meer rekening moeten gaan houden 
met de kook- en eetgewoonten van deze doelgroepen.

Onze ervaring uit onderzoeken leert dat Nederlanders graag 
kennismaken met buitenlandse keukens en interesse hebben in 
het koken met nieuwe producten en ingrediënten. Daarom lijkt 
dit absoluut een win-win!

De Shopper van de Toekomst -4-

Multi-cultuur



Bron: CBS
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Leeftijdsopbouw Nederland

Bijna een kwart 65 jaar of ouder
In 2030 zullen er naar verwachting 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland wonen, 920 duizend meer dan nu (begin 
2020). Deze groep zal dan 23 procent van de bevolking vormen, nu is dat 19 procent. Vooral het aantal 80-plussers 
zal toenemen, van 0,8 miljoen nu tot 1,2 miljoen in 2030. Onder meer vitaliteit en gezond(er) eten zorgen voor meer 
oudere mensen, deze trend zal de komende jaren voortzetten. Er komen dus ook meer oudere mensen in de 
supermarkt. Het is goed om daar bij stil te staan en na te denken hoe je minder vitale ouderen kunt helpen tijdens 
het boodschappen doen.



Meer ouderen dan jongeren
In 2030 zal het aantal 0- tot 20-
jarigen met 3,8 miljoen inwoners
vrijwel niet veranderd zijn. Wel
zullen er dan minder tieners en
meer kinderen tot zeven jaar
zijn. De laatste jaren zijn er
relatief weinig baby’s geboren, 
maar voor de komende jaren
wordt wel weer een stijging van 
het geboortecijfer verwacht.

Momenteel wonen er bijna een
half miljoen meer 20-minners 
dan 65-plussers in Nederland. 
Door de toename van het aantal
ouderen zal de verhouding in 
2030 andersom zijn, en overtreft
het aantal 65-plussers dan het 
aantal jongeren met bijna een
half miljoen.
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Minder 20- tot 65-jarigen

Het aantal 20- tot 65-jarigen zal afnemen van 10,1 
miljoen nu naar 10 miljoen in 2030. Het aandeel in 
de bevolking daalt van 59 procent naar 56 
procent.

De samenstelling van deze groep zal gaan 
veranderen: er zullen minder veertigers en 
vijftigers zijn, en meer dertigers. De toename in 
deze jongere leeftijdsgroep betreft vooral in 
Nederland geboren personen. Het zijn de kinderen 
van migranten en kleinkinderen van de 
babyboomgeneratie. 

De toename in deze leeftijden zorgt er mede voor 
dat het aantal geboorten in de toekomst zal stijgen 
en er weer meer gezinnen zullen zijn.
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Prognose aantal huishoudens in Nederland

In 2030 zal Nederland naar verwachting 8,5 
miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 7,9 
miljoen.
Het aantal huishoudens neemt tussen 2019 en 2030 
naar verwachting toe met 550 duizend. Dit zijn 
vooral eenpersoonshuishoudens. In 2030 zullen 
er 3,5 miljoen huishoudens uit een persoon 
bestaan, 406 duizend meer dan nu. Het aantal 
paren zonder kinderen neemt met 102 duizend toe, 
bij de andere typen huishoudens is de groei kleiner. 
Vanaf 2030 zal het aantal huishoudens minder sterk 
groeien. Eenpersoons huishoudens moeten echt 
een focusdoelgroep gaan worden in de FMCG.

Samenstelling Nederlandse
huishoudens

Bron: CBS
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De groei van het aantal huishoudens komt dus 
grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens. 
Begin 2018 maakten deze 38 procent uit van alle 
huishoudens; vanaf 2045 zal dit naar verwachting 43 
procent zijn. Door de vergrijzing neemt vooral het aantal 
oudere alleenstaanden sterk toe. 

Vanaf 2040 zal naar verwachting iets meer dan de helft 
van de huishoudens bestaan uit mensen die zonder 
partner wonen, al dan niet met inwonende kinderen.

Jongeren blijven langer thuis wonen
De verwachting is tevens dat jongeren langer thuis blijven 
wonen, later gaan samenwonen en minder vaak trouwen. 

Meer scheidingen en verweduwing
Ook wordt verwacht dat paren sneller uiteen zullen vallen 
door scheiding of verweduwing (i.v.m. vergrijzing) dan 
vroeger.
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Prognose naar huishoudens type
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De eenpersoonshuishoudens behoeven daarom meer focus 
binnen FMCG. In de periode tot 2030 zullen deze 
huishoudens wereldwijd sneller groeien dan elk ander type 
huishouden. 

Deze groep wordt gedreven door:
- 65 plussers, 
- jonge singles die aan hun carrière werken,
- gescheiden ouders met (parttime) inwonende kinderen, 
- en weduwen. 

Retailers en fabrikanten zullen goed moeten gaan 
nadenken hoe (in welke hoeveelheden, welke verpakkingen 
en welke praktische of gemakkelijke maaltijdoplossingen) 
deze groep haar levensmiddelen zal gaan kopen.  
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Eenpersoonshuishoudens
worden een belangrijke
verbruiksgroep
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De consument van 2030 woont in een Smart 
Home, in een Smart City. Hij werkt voornamelijk 
op afstand, maar hij heeft nog steeds een 
transportmiddel nodig voor de zakelijke 
afspraken, privé uitstapjes en vakanties. 
Zelfbestuurde, elektrische auto's voldoen aan de 
mobiliteitsvereisten van 2030 en zorgen ook voor 
efficiënt transport van goederen. Daarnaast 
maakt een veilig, comfortabel en 
gepersonaliseerd openbaar vervoer aanbod het 
eigendom van een voertuig steeds vaker 
overbodig. De deeleconomie groeit verder door
waarbij collectief consumeren en delen van
producten en diensten centraal staat.

Wie is de consument van 2030?
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De basisbehoefte van de shopper van 2030 blijft het vertrouwen in de 
veiligheid en legitimiteit van de producten die ze kopen. Andere 
behoeften zijn gebonden aan tijd en regio.
Deze omvatten:
• Waarde (prijs/kwaliteit/smaak)
• Keuze (bereik/beschikbaarheid/assortiment)
• Gemak (gemak en services van de winkel)

Bijvoorbeeld:
• De beschikbaarheid van informatie online verhoogt de verwachtingen 
voor een betere traceerbaarheid van de herkomst van het product.
• De opkomst van prijsvergelijkingssites helpt shoppers om zo weinig 
mogelijk geld uit te geven.
• Het grote aantal online aanbieders verhoogt de verwachtingen ten 
aanzien van beschikbaarheid.
• De mogelijkheid om steeds sneller thuis te laten bezorgen zorgt voor
instant bevrediging: direct beschikking kunnen hebben over het product. De Shopper van de Toekomst -3-

Shopper behoeftes in 2030
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The Next Generation Shoppers

We krijgen binnen FMCG allemaal te maken met die 
nieuwe generatie shoppers. Dan hebben we het even 
over de 20 plussers die zich steeds meer in de 
supermarkten als shopper zullen laten zien. Zij hebben 
een iets ander perspectief op kopen dan we zijn gewend 
en vertonen daarbij een andere houding. 

Deze nieuwe groep is vergroeid met de digitale wereld en 
uit vrij snel en gemakkelijk hun mening, voornamelijk 
online. Dit kan grote invloed hebben op (de verkoop van) 
je producten of diensten of op je imago. 

Ze vervangen in de toekomst de grote groep 
babyboomers in de rol van ‘de meeste koopkracht’, ‘de 
belangrijkste stem’ en ‘de grootste invloed op de 
voedselketen’. De focus binnen FMCG moet de komende 
jaren meer en meer worden gezet op deze jongere 
generatie, die vanaf nu haar stempel wel drukt.
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4 Trends die kenmerkend zijn voor de Next Generation Shoppers
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Trend 1. Time optimizers

Deze nieuwe groep shoppers is altijd druk en 
bezig en zoekt naar mogelijkheden om tijd te 
winnen. Werk, sport, huishouding, een studie 
ernaast of een extra hobby, het kost tijd om 
het allemaal te willen en kunnen. Door het nog 
steeds groeiend aantal keuzes die er zijn op 
het gebied van hobby’s, sport en uitgaan én 
een groeiend verlangen van deze generatie om 
zoveel mogelijk uit het leven te halen, wordt er 
al snel tijd onttrokken aan het ‘gewone’ 
boodschappen doen. 

Alleen als boodschappen doen leuk gevonden 
wordt, dan zal er meer tijd voor uitgetrokken 
worden.
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Aan het shoppen voor functionele 
producten wil de nieuwe generatie 
steeds minder tijd besteden dan echt 
nodig is. Het is aan retailers en 
fabrikanten om het winkelen zo 
eenvoudig mogelijk te maken, zodat ze 
het gevoel hebben dat ze het meest 
efficiënt gebruik maken van hun tijd. 
De nieuwe generatie zal steeds minder 
trek hebben in het afhalen van 
producten en bestellingen. Dat is teveel 
onnodig werk. Zij kiezen voor slimme 
woningen en thuisbezorgservices.

De andere kant is dat boodschappen 
doen door deze nieuwe generatie ook 
als ontzettend leuk kan worden 
ervaren, wanneer de retailer goed 
inspeelt op de behoeften van deze 
doelgroep.
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Het gaat dus niet alleen maar over het 
efficiënter maken van het 
boodschappen doen, maar ook over 
het aangenamer maken. Van de 
nieuwe generatie vindt ruim 40% 
boodschappen doen niet leuk en ziet 
het als een steeds terugkomende 
verplichting. 

Robotica en technologische innovaties 
kunnen helpen om deze doelgroep te 
prikkelen. De focus zal voornamelijk 
moeten liggen op de categorie vers en 
op handige maaltijdopties. 28% van de 
shoppers uit deze generatie hoopt dat 
eten en boodschappen doen in de 
komende jaren interessanter wordt.
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Tips voor Retailers en Fabrikanten

• Ontwikkel technologieën om de tijd die nodig is bij het 
shoppen te verkorten;

• Investeer in de presentatie van de assortimenten om winkels 
aantrekkelijker te maken en de ervaring te verbeteren;

• Treed op de online kanalen in contact met de nieuwe 
generatie en laat (liefst met video) zien hoe producten 
aansluiten bij hun wensen;

• Pas de lay out van de winkel aan naar het gebruik van 
consumenten – presenteer bijvoorbeeld een recept en 
daarnaast alle benodigde ingrediënten. Hiermee is de 
shopper snel geholpen aan een lekkere maaltijd en bespaart 
hij tijd omdat hij alle producten op 1 plek kan kopen;
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• Het online kanaal kan een handig platform zijn om ideeën te testen die kunnen worden overgedragen naar fysieke 
winkels;

• De Chinese retailer JD maakt met haar concept 7Fresh bijvoorbeeld gebruik van  slimme logistieke technologie om 
betrokkenheid en efficiency in de winkel te stimuleren. De retailer heeft sensor-geactiveerde productinformatie 
displays op de versafdeling, betaling via gezichtsherkenning en slimme winkelwagentjes geïntroduceerd om 
klanten een efficiënte en tegelijk superleuke,  interactieve ervaring te bieden.
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7Fresh China

https://retailtrends.nl/news/54042/jd-com-legt-duizend-techsupermarkten-vast


Trend 2. Health Conscious

De meeste shoppers van de nieuwe generatie streven 
naar goed eten en een goed leven. Overheidscampagnes 
en de media zorgen voor een steeds groter bewustzijn 
bij deze groep. Meer dan de helft van deze groep 
probeert actief en in een meer continue vorm zijn of 
haar gezonde lifestyle te verbeteren. 

Echter, aspiraties worden niet bij iedereen ook echte 
daden. Aangeleerde gewoonten, onvoldoende 
motivatie, gebrek aan geld voor gezondere producten, 
onvoldoende kennis en een gebrek aan tijd worden 
allemaal aangehaald door deze shoppers als 
belemmeringen voor het aanhouden van een gezonde 
lifestyle. Juist daarom is deze groep enorm gebaat bij 
hulp, bijvoorbeeld door de supermarkt, om gezond(er) 
te eten en een gezonde(re) lifestyle aan te nemen.
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De jonge generatie linkt gezond eten veel meer
aan ‘er goed uitzien’ dan oudere generaties. 
Ze zullen ook actiever zijn met sporten om dezelfde
reden. Meer dan de helft van de nieuwe generatie
shoppers gebruiken online bronnen, zoals blogs, 
social media en websites om meer te weten te
komen over gezond eten en diverse diëten. 

Een deel van deze groep, voornamelijk vrouwen, 
die dagelijks veel tijd besteedt aan Instagram en
ook zelf video’s post, zijn meer geneigd zelf goed op 
gewicht te blijven en in vorm te komen of te zijn. 
Infuencers geven het voorbeeld aan de nieuwe
generatie die zich veelal richt op wat er online te
zien is.

De Shopper van de Toekomst -19-



Tips voor Retailers en Fabrikanten
• Volg sociale media en de groei van gezondheids- en fitness 

adviezen online. Fitness influencers op social media 
beïnvloeden steeds meer het eet- en koopgedrag van deze 
nieuwe, jonge doelgroep;

• Volg de voedingsadviezen die online worden gedaan;
• De bestrijding van obesitas zal aandacht blijven vergen;
• Inspireer shoppers om gezondere keuzes te maken. Een 

gezondheidsclaim op de verpakking is niet genoeg. 
Ontwikkel manieren om beleving en opwinding toe te 
voegen aan gezondere producten;

• Het is belangrijk dat er geïnvesteerd blijft worden in 
gezondere  producten. De concurrentie hierin zal ook 
verder groeien;

• Er zal een groei blijven in (de perceptie van) 
voedselintoleranties en allergieën;

• Communiceer zo simpel en duidelijk als mogelijk – help 
shoppers gezonde keuzes te maken met de meest 
duidelijke etiketten en bewegwijzering die maar mogelijk is.
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Trend 3. Individual

Personalisatie is een hot topic binnen de branche. 
Hieronder verstaan we de op de persoon gerichte 
loyaliteitsprogramma’s, persoonlijke prijzen en 
aanbiedingen tot zelfs gepersonaliseerde 
producten. Als dit goed uitgewerkt wordt, kunnen 
er meer conversies plaats gaan vinden en de 
klantenbinding zal versterken. 

Personalisatie blijft echter nog wel een grote
uitdaging omdat het veel kosten met zich
meebrengt om de enorme hoeveelheid data te
verwerken en er vervolgens op een goede manier 
actie op te ondernemen. Daarbij komt dat steeds 
meer shoppers weigeren om gegevens te delen. 
Echter, jongeren delen wel gemakkelijker gegevens, 
vooral als er het voordeel van ingezien wordt.
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Investeer in data
Om shoppers goed te begrijpen, is het nodig om meer
data te verzamelen en te koppelen. Beschrijf goed hoe je 
met de persoonlijke data omgaat, dat je je houdt aan de 
privacywetgeving en zorg ervoor dat shoppers het 
vertrouwen hebben in de manier waarop je data 
verzamelt en gebruikt. Welke meerwaarde heeft het voor
de shopper? Gebruik de data vervolgens om een goede
weergave van de shoppers te creëren en eventueel
shopperprofielen op te bouwen.

Product personalisaties eerst uittesten
Personalisatie is nu nog niche, daarom is het goed om 
voorlopig nog even te testen, zodat je later het grote
werk in 1 keer goed kan doen. Onthoud waar
personalisatie de meeste waarde toevoegt voor shoppers. 
Als je eenmaal hebt geëxperimenteerd, overweeg dan om 
te investeren in nieuwe flexibele productietechnologieën
en zet ze zo doeltreffend mogelijk in.
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Tips voor Retailers en Fabrikanten

• Probeer steeds meer te investeren in 
personalisatie en gerichte aanbiedingen, om de 
shopper voordelen goed te laten zien en om de 
conversie te verhogen;

• Retailers en fabrikanten kunnen hierin nauw(er)
samenwerken om de data goed op orde te krijgen
en er samen mee te werken;

• Denk vooruit op het gebied van kunstmatige
intelligentie;

• Denk vooruit op het gebied van 3D printen
(gepersonaliseerde productie).
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Your
personal 
price



Trend 4. Experimental

Jongere shoppers experimenteren meer. Het is 
daarom goed om in de supermarkt meer 
nieuwe producten te verwelkomen. 

Shoppers zullen in 2030 aanzienlijk meer 
experimenteel winkelen, koken en eten. Meer 
shoppers staan er voor open om nieuwe 
producten te proberen en zullen zich prettig 
voelen in een supermarkt dat meer een 
foodbeleving is geworden. Voelen, proeven, 
ruiken, probeer alle zintuigen aan te spreken, 
liefst gepaard met enkele technologische 
snufjes.

Dus zowel instore als online willen de jonge 
shoppers geprikkeld worden met nieuwe 
producten, recepten en menu’s.
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Tips voor Retailers en Fabrikanten

• Probeer met je eigen label snel te differentiëren 
en direct in te spelen op de producttrends.

• Organiseer landenthema’s in de supermarkt,
bijvoorbeeld de Griekse of de Franse week en 
presenteer in de supermarkt bijpassende menu’s 
en recepten.

• Zorg dat nieuwe producten echt een podium 
krijgen in de winkel en online, zodat ze meteen in 
het oog springen.

• Laat shoppers ruiken, voelen en proeven. Laat zien
hoe van simpele ingrediënten de mooiste en 
makkelijkste gerechten kunnen worden gemaakt.

• De jongere generatie moet echt nog geleerd 
worden hoe je lekker kunt koken!
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Meer weten over jouw doelgroep? Quotus Research helpt je graag met:

CONSUMENTEN ONDERZOEK

SHOPPER ONDERZOEK

CATEGORIE TRENDS

Neem een kijkje op onze website voor meer informatie: WWW.QUOTUS.NL

http://www.quotus.nl/

